
 
 

1  

2 Grant Agreement 

Low Value Grant Agreement  

Reference No. AdTrade/BSO – CCI 

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

pentru elaborarea și implementarea Platformei eLearning  - academy.chamber.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune Data Descriere 

1.0.0 05/01/2021 Proiectul versiunii definitivate 



Termeni de Referință pentru elaborarea și implementarea Platformei eLearning – academy.chamber.md 

 

2 

1. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Prin prisma situației actuale mondiale și a restricțiilor impuse privind distanțarea socială, procesul de 

învățare a adulților a avut de suferit. Formarea profesională este o măsură activă într-o perioadă cu șomaj 

ridicat, de aceea transferarea cursurilor în sistem online reprezintă o necesitate din partea tuturor factorilor 

implicați. Poate mai mult ca oricând, adulții au nevoie de reconversii profesionale, fie că sunt salariați sau 

antreprenori. Utilizarea unei platforme educaționale reprezintă o alternativa reală la aceste nevoi ale 

pieței. 

 

Pentru buna desfășurare a proiectului “Dezvoltarea capacităților  de export în rândul Organizațiilor de 

Susținere a Afacerilor de pe ambele maluri ale râului Nistru – UNDP AdTrade Project”  și pentru 

asigurarea implementării componentei de instruire a agenților economici, CCI RM  își propune să încheie 

un contract cu o companie IT care va elabora o platformă de instruire online. Platforma  va fi  elaborată 

în două limbi: română și  rusă. Prin intermediul acestui instrument de instruire online, agenții economici, 

alți beneficiari înregistrați vor urma cursuri pe domenii prestabilite în baza unui studiu de evaluare a 

necesităților, efectuat anterior. 

 

CCI RM este o uniune de persoane juridice, organizație neguvernamentală, apolitică, necomercială, 

autonomă și independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica 

Moldova, fiind o organizație unică de acest fel. CCI RM reprezintă organizația care vine să sprijine 

mediului de afaceri, care întrunește peste 1000 de membri.  

 

Centrul de Formarea Antreprenorială(CFA) are misiunea de a contribui la sporirea calificării 

antreprenoriale a personalului operatorilor economici de toate nivelele, prin organizarea activităților de 

formare profesională și antreprenorială de toate tipurile, constituirea premiselor pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri, asigurarea competitivității, susținerea internaționalizării companiilor, dezvoltarea 

parteneriatului public privat,  precum și prin modernizarea învățământului vocațional-tehnic din țară. 
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Noțiuni utilizate în document: 

Totalitatea definițiilor și a noțiunilor frecvent utilizate în prezentul document sunt delimitate și explicate 

în următorul tabel. 

 

Noțiune Descriere 

Autentificare Proces de identificare a utilizatorului în cadrul platformei prin intermediul 

certificatului cheii publice sau altor instrumente 

Date cu caracter 

personal 

Orice informație cu referire la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). În acest  

sens, o persoană identificabilă este o persoană care poate fi  

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr  

de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice,  

proprii sale identități sale fizice, fiziologice, psihice, economice,  

culturale sau sociale; 

Dezvoltare 

profesională 

Proces complex care presupune fie dobândirea de noi cunoștințe și 

abilități în calificarea pe care persoana o posedă deja, fie o policalificare 

sau recalificare 

Identificatorul 

obiectului 

Atribut de data, care stabilește în mod unic obiectul Informațional; 

Integritatea datelor Stare a datelor, când acestea își păstrează conținutul și sunt  

interpretate univoc în cazuri de acțiuni aleatorii. Integritatea se  

consideră păstrată dacă datele nu au fost alterate sau deteriorate  

(șterse); 

Obiect informațional Reprezentare virtuală a entităților materiale și nemateriale  

existente; 

Participanți Posesorul și deținătorul, administratorul tehnic, formatorii și utilizatorii 

resurselor de instruire, inclusiv, după caz, persoanele fizice și juridice de 

drept privat care folosesc platforma pentru plasarea resurselor de instruire 

sau pentru instruirea angajaților 

Portal Web  Grup de pagini web multimedia (conținând texte, imagini fixe, animații 

ș.a.), accesibile în Internet, de obicei pe o temă anume, și care sunt 

conectate între ele. Diversele site-uri web pot fi create de către o 

organizație, o persoană particulară, Instituții publice etc.; 

Proces-business Consecutivitatea evenimentelor, realizată printr-un grup de activități 

legate logic, care utilizează resursele organizației pentru obținerea 

rezultatului la realizarea scopurilor organizației; 

Profil utilizator Compartiment al platformei care cuprinde date generale despre un 

utilizator al sistemului 

Platformă eLearning Platforma bazată pe Web, ce livrează continutul cursurilor în format 

digital, în mod tipic platforma permite participanților să fie organizați în 

grupuri și roluri. De asemenea un curs virtual este structurat în resurse, 

activități și interacțiuni, prevazând și diferitele etape de evaluare, dar si 

furnizarea de rapoarte privind participarea. 

Raport statistic Datele prezentate sub formă de tabel, despre activități/obiecte pentru o 

perioadă trecută determinată; 
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Resurse de instruire Cursuri de instruire, resurse text, grafice, video și audio, sarcini (lucrări 

individuale), teste de verificare a cunoștințelor, transmisiuni video în timp 

real, alte tipuri de resurse de instruire 

 

Totalitatea acronimelor și a abrevierilor utilizate în prezentul document sunt delimitate și explicate în 

următorul tabel: 

 

Abreviere/Acronim Explicație 

BD Bază de date; 

BP  (Eng. business process) Proces-business; 

CCI RM Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; 

CFA Centrul de formare antreprenorială 

IDNO  (Număr de Identificare Organizație) – număr de identificare a 

persoanelor juridice cu prescurtare;  

IDNP  (Număr de Identificare Personal) – număr de identificare al unei 

persoane, utilizat în practica internațională sub formă de prescurtare;  

RM  Republica Moldova; 

RSP  Registrul de Stat al Populației;  

RSUD  Registrul de Stat al Unităților de Drept; 

SIA Sistemul informațional automatizat 

 

 

2. CADRUL DE REGLEMENTARE AL PLATFORMEI: 

 

Sistemul Informatic al CCI RM se va încadra în cadrul normativ al RM  

1. Lege RM nr.LP393/1999 din 13.05.1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie; 

2. Legea nr. 139/2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 191-193, nr. 630); 

3. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 

nr. 88-90, art. 664); 

4. Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44); 

5. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492); 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 

personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282); 

7. Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de 

semnătură digitală (MSign) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445); 

8. Hotărârea Guvernului nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți 

electronice (MPay) (Monitorul Oficial, 2020,  Nr. 267-271, art. 879); 

9. Hotărârea Guvernului nr. 211 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect) 

(Monitorul oficial, 2019, Nr. 132 – 138, art.254); 

10. Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 94/2009 cu privire la aprobarea unor 

reglementări tehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 58-60, art. 232); 
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11. Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor și software-ului. 

Procesele ciclului de viață al sistemului”.  

12. Regulamentul Centrului de formare antreprenorială Nr. 05/72 din 29.12.2017. 

 

 

 

 

3. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

 

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluției informatice, la proiectarea, realizarea și implementarea 

modulelor trebuie să se țină cont de următoarele principii generale: 

 

a) Principiul legalității - presupune crearea și exploatarea sistemului informațional în conformitate cu 

legislația națională în vigoare și a normelor și standardelor internaționale recunoscute în domeniu;  

b) Principiul independenței de platformă - interfața utilizatorului sistemului informațional nu va 

impune o anumită platformă software și hardware pentru calculatorul utilizatorului;  

c) Principiul datelor sigure - stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canale autorizate și 

autentificate;  

d) Principiul securității informaționale - presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, 

selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor de pierderi, alterări, deteriorări și de 

acces nesancționat;  

e) Principiul accesibilității informației cu caracter public - presupune implementarea procedurilor 

de asigurare a accesului cetățenilor Republicii Moldova la informația cu caracter public, furnizată 

de soluția informațională;  

f) Principiul transparenței - presupune proiectarea și realizarea conform principiului modular, cu 

utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informaționale și de telecomunicații;  

g) Principiul expansibilității - stipulează posibilitatea extinderii și completării sistemului 

informațional cu funcții noi sau îmbunătățirea celor existente;  

h) Principiul scalabilității - presupune asigurarea unei performanțe similare a soluției informaționale 

pentru volumele mici/mari de date și accesări la sistem;  

i) Principiul integrării cu sistemele existente - presupune posibilitatea soluției informaționale de a 

se integra și interacționa cu aplicațiile deja implementate;  

j) Principiul simplității și comodității utilizării - presupune proiectarea și realizarea tuturor 

aplicațiilor, mijloacelor tehnice și de program accesibile utilizatorilor sistemului, bazate pe principii 

exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție; 

k) Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic - presupune existența unei persoane 

responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor și coordonarea activităților 

în vederea creării și exploatării sistemului informațional. 

 

4. OBIECTIVE DE BAZĂ 

 

În cadrul CCI RM actualmente este utilizat sistemul tradițional de formare și totodată datorită situației 

pandemice CCI RM a trecut la utilizarea produselor software de instruire în regim online  - ZOOM, 

Microsoft TEAMS, Google Meat. 

 În condițiile unei activități la distanță, CCI RM / CFA încearcă să implementeze soluții de inovare 

în ceea ce privește sistemul de management al învățării pentru comunitatea de afaceri din Republica 

Moldova. Totodată, această platforma se va baza pe bunele practici de studii la distanța dezvoltate de 
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Camera de Comerț Internațională. Astfel, Academia Camerei Internaționale https://icc.academy/ ICC 

oferă servicii de certificare online și dezvoltare profesională pentru a satisface nevoile educaționale ale  

corporațiilor și companiilor care practică comerțul internațional.  

 

  

 Scopul înființării unei platforme de eLearning este de a furniza și gestiona diverse tipuri de 

conținut, inclusiv videoclipuri, cursuri, traininguri corporative, coaching individual etc. pentru a asigura 

instruirea participanților, persoane fizice și juridice (reprezentanții companiilor din Republica Moldova 

cu orice forma de organizare juridică, studenți/elevi, persoane neangajate în câmpul muncii, liber 

profesioniști / freelancers, deținători de patente și orice alte grupe de beneficiari neincluse în categoriile 

menționate mai sus ce manifestă interes pentru programele de instruire propuse) în diverse domenii de 

interes.  

 Prin intermediul platformei de învățare la distanță, formatorii pot crea și integra materiale de curs, 

formula obiective de învățare, alinia conținutul și evaluările, urmări progresul studierii și crea teste 

personalizate pentru participanți . O platformă electronică permite comunicarea obiectivelor de învățare 

și organizarea termenelor de învățare. Astfel de sisteme au încorporat caracteristici personalizabile, 

inclusiv evaluare și follow-up (feedback). Astfel, participanții  își pot vedea în timp real progresul și 

formatorii pot monitoriza și comunica eficacitatea învățării. 

Obiectivele de bază stabilite pentru Platforma CCI RM  de instruire la distanță 

(academy.chamber.md) sunt:  

• Dezvoltarea și implementarea serviciilor de instruire la distanța ale CCI RM prin digitizarea și 

automatizarea procesului de dezvoltare profesională și certificare. 

• Crearea unui instrument simplu și accesibil de susținere a instruirii antreprenorilor (cu precădere 

reprezentanții ÎMMM) în diverse domenii ce se referă la activitatea economică, aspectele legale, 

financiare, etc. necesare bunei funcționări a sectorului privat sau dezvoltării personale a 

persoanelor fizice care practică activități de antreprenoriat; 

• simplificarea și sporirea accesibilității antreprenorilor la cursurile de instruire ale CCI 

• Asigurarea unei diversități mari de programe de instruire (seminare tematice, workshop-uri, 

cursuri, master-class-uri etc.) pentru reprezentanții comunității de afaceri și persoane fizice 

interesate. 

 

Sarcinile de bază realizate de Platforma CCI RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) 

sunt: 

 

• crearea și plasarea pe platformă a resurselor de instruire conform formatelor *.pdf, *.ppt, video 

înregistrări,  

• crearea propriului traseu de dezvoltare profesională pentru fiecare utilizator al resurselor de 

instruire; 

• asigurarea posibilității de depunere online a cererii privind participarea la cursul de instruire 

planificat; 

• acordarea accesului utilizatorilor la cursurile de instruire prin achitarea online utlizând serviciul 

guvernamental de plăți electronice - MPay / virament; 

• evaluarea competențelor obținute (testări online) ale utilizatorilor în baza rezultatelor instruirii; 

• eliberarea certificatelor de dezvoltare profesională și a altor acte confirmative în baza rezultatelor 

evaluării nivelului de dezvoltare profesională, inclusiv în format electronic cu depunerea semnăturii 

electronice prin integrarea platformei cu serviciul guvernamental de semnătură electronică MSign, 

https://icc.academy/
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privind absolvirea cursurilor cu posibilitatea de vizualizare (în format *.pdf.) sau, descărcarea 

certificatului și aplicarea semnăturii olografe; 

• chestionarea utilizatorilor de către formatorii resurselor de instruire; 

• monitorizarea utilizării Platformei de către posesor și furnizori;  

• notificarea participanților la instruiri referitor la cursurile care urmează să se desfășoare. 

Platforma CCI RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) poate fi dezvoltată prin atribuirea 

de noi sarcini, ținând cont de prevederile normelor legale. 

 

 

5. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A MODELELOR 

 

Activitățile de elaborare și implementare a Platformei CCI RM  de instruire la distanță 

(academy.chamber.md) trebuie să fie realizate de către Ofertantul cu experiența de îndeplinire a lucrărilor 

corespunzătoare și va cuprinde următoarele etape, coordonate cu CCI RM: 

 

1) Etapa de elaborare a platformei- care va fi divizată în faze (sub-etape) indicate în următorul tabel: 

 

Faza  Descriere 
Termen pentru 

finisare 

Elaborarea 

documentației tehnice 

Ofertantul în baza Termenilor de Referință și a 

discuțiilor cu Beneficiarul direct va elabora Sarcina 

Tehnică și Proiectul Tehnic pentru Platforma CCI 

RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) 

4 săptămâni 

Elaborarea codului-

sursă de program 

(prototip software)  

Ofertantul în baza Sarcinii Tehnice și Proiectul 

Tehnic coordonate cu Beneficiarul va dezvolta 

varianta prototip a Platformei CCI RM  de instruire 

la distanță (academy.chamber.md) 

După finalizarea primului prototip software, se va 

realiza o evaluare inițială care va atenționa asupra 

aspectelor care trebuie avute în vedere pe viitor. 

4 săptămâni 

Elaborarea codului-

sursă de program 

(complet) 

Ofertantul în baza Sarcinii Tehnice și a Proiectului 

Tehnic, coordonate cu Beneficiarul, va dezvolta 

varianta finală a Platformei CCI RM  de instruire la 

distanță (academy.chamber.md). 

8 săptămâni 

Testarea platformei  Ofertantul va efectua testarea sistemului în regim 

de laborator (testare internă) și va pregăti 

documentația de însoțire (se prezintă 

funcționalitățile sistemului cu corectările și 

ajustările la obiecțiile făcute în etapele precedente, 

se prezintă setul documentației tehnice, etc.) 

3 săptămâni 

TOTAL 19 săptămâni 

 

2) Etapa de implementare a platformei va începe odată cu aprobarea procesului verbal de acceptare 

de către CCI RM a platformei în varianta prezentată și semnarea actului de predare-primire în 

exploatarea experimentală. La această etapă Ofertantul împreună cu Beneficiarul testează sistemul în 

condițiile de exploatare experimentală și depistează erorile, problemele de performanță etc. La 
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această etapă Ofertantul înlătură problemele depistate și pregătește versiunea finală a sistemului 

informațional pasibilă a fi dată în exploatare. Etapa în cauză nu va depăși 3 săptămâni; 

 

3) Etapa de instruire - va începe odată cu implementarea platformei și va cuprinde instruirea a 20 

utilizatori ai sistemului cu rol non-administrator și 4 utilizatori cu rol de administrator. Etapa în cauză 

nu va depăși 1 săptămână; 

 

4) Darea în exploatare a platformei - începe odată cu semnarea actului de punere în exploatare a 

platformei și începerea exploatării acesteia; 

 

5) Etapa de garanție - este perioada în care Ofertantul platformei va fixa orice defect identificat de 

Beneficiar fără plăți adiționale. Garanția nu presupune dezvoltarea sistemului sau introducerea 

conținutului, ci doar asigurarea că toate funcționalitățile descrise în acest ToR, precum și în altă 

documentație, elaborată în cadrul proiectului, vor funcționa corect. Ofertantul trebuie sa asigure un 

termen de garanție de 3 luni de la semnarea acceptanței finale a sistemului; 

 

6) Etapa de mentenanță - este perioada în care Ofertantul își asumă obligațiunea față de beneficiar să-

l asiste în menținerea și dezvoltarea capacității sistemului implementat de a presta servicii, păstrând 

integritatea acestuia. Lucrările de mentenanță vor cuprinde, dar nu se vor limita la următoarele genuri 

de lucrări:  

a) Elaborarea designului grafic al paginilor, elemente grafice;  

b) Programarea, elaborarea funcționalităților noi;  

c) Actualizarea nucleului și a modulelor website-ului;  

d) Consultanță. 

 

Ofertantul își va asuma mentenanța sistemului pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea 

acceptanței finale a sistemului și va specifica în oferta financiară costurile aferente acesteia. 

 

Notă: Domeniul de internet și hosting-ul va fi pus la dispoziție de către CCI RM. 

 

 

6. CRITERII DE ACCEPTANȚĂ 

 

Ofertantul va dezvolta și testa sistemul pe propriile medii. Beneficiarul va avea acces la mediul de 

testare și va participa în procesul de validare și verificare a funcționalităților portalului. Sistemul va fi 

acceptat pentru producții în condițiile în care nu va exista nici un defect blocant sau critic.  

 

Defectele identificate în cadrul testării vor fi clasificate astfel:  

 

a) Defect Non-critic: Există un impact operațional nesemnificativ. Sistemul funcționează în parametri 

normali, însă o parte din funcționalități nu funcționează conform cerințelor. 

b) Defect Blocant: Există un impact operațional blocant, din cauza faptului că funcționalitățile de bază 

nu mai sunt disponibile sau nu pot fi folosite sau o mare parte din utilizatorii portalului sunt afectați. 

Utilizarea sistemului este perturbată în mod semnificativ;  

c) Defect Critic: Există un impact operațional critic, din cauza faptului că anumite funcționalități nu 

mai sunt disponibile. O parte din funcționalitățile principale nu pot fi folosite sau o parte din 
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utilizatorii aplicației sunt afectați. Este posibil ca utilizarea sistemului sa continue cu efort 

suplimentar semnificativ din partea utilizatorilor;  

 

 

7. PRODUSUL FINAL ȘI COMPONENTELE LIVRATE 

 

Produsul final este format din artefactele software și de documentare a platformei precum și de 

transferul de cunoștințe către Beneficiarul sistemului. Artefactele aferente livrabilelor pentru Platforma 

CCI RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) elaborate sunt indicate în următorul tabel: 

 

 

Identificatorul 

ARTefactului  
Obligativitate Descriere 

ART.001 M Codul sursă complet al platformei și componentelor necesare 

compilării produsului programului livrat; 

ART.002 M Produsul de program final împachetat pentru instalare facilă în 

mediul tehnologic propus; 

ART.003 M Sarcina Tehnică actualizată și completată pe parcursul 

elaborării; 

ART.004 M Proiectul Tehnic actualizat și completat pe parcursul elaborării 

sistemului; 

ART.005 M Manualul Utilizatorului platformei pentru 

clienții CCI RM/CFA; 

ART.006 M Manualul Utilizatorului platformei pentru 

colaboratorii CCI RM/CFA; 

ART.007 M Manualul Administratorului platformei pentru colaboratorii 

CCI RM; 

ART.008 M Ghid video de utilizare a platformei pentru 

clienții CCI RM în limbile RO și  RUS 

ART.009 M Spot video promoțional de scurtă durată (2-5 minute)  în 

limbile RO, RUS  

ART.010 M Banner promoțional (1000x500 px) 

ART.011 M Planul de testare și rezultatele testării interne; 

ART.012 M Totalitatea artefactelor copiate pe suport electronic (DVD-R 

sau USB memory stick); 

ART.013 M 3 conținuturi digitale (format video, ppt, pdf) integrate pe 

platformă 

ART.014 M 3 șabloane de teste și exerciții intermediare  integrate pe 

platformă 

NOTĂ – M înseamnă obligatoriu (Eng. Mandatory) 

 

Toată documentația aferentă trebuie să fie prezentată în limba română. Artefactele cu numerele de 

identificare Art.005, Art.006, Art.007, Art.008, Art.009 trebuie să fie prezentate inclusiv și în limba rusă. 

Instruirea și suportul tehnic vor fi efectuate în limba română. 

 

8. CERINȚE DE RAPORTARE 
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Ofertantul trebuie să fie în contact permanent cu reprezentații împuterniciți ai CCI RM și CFA. 

 

În timpul lucrărilor Ofertantul va depune la CCI RM următoarele rapoarte: 

 

Raportul Descrierea Termenul de depunere 

Raportul inițial Raportul inițial cu indicarea planului 

calendaristic al lucrărilor. 

Se prezintă o singură dată după o 

săptămână de la data semnării 

contractului. 

Raportul de 

progres 

Raportul de progres cu descrierea 

activităților organizate, rezultatelor 

obținute și a problemelor depistate. 

Se prezintă lunar. 

Raportul final Raportul final cu descrierea integrată a 

rezultatelor obținute. 

Se prezintă o singură dată după 

terminarea tuturor activităților 

planificate.  

 

Rapoartele trebuie să fie prezentate în limba română. 
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9. CERINȚE DE PERFECTARE A OFERTELOR 

 

La concurs pot participa companii specializate în dezvoltarea și implementarea sistemelor 

informaționale cu o experiență în domeniu de minim 5 ani;  

 

Experiența în dezvoltarea și implementarea soluțiilor informatice care conțin date cu caracter personal 

este obligatorie. Experiența în dezvoltarea și implementarea soluțiilor informatice complexe privind 

serviciile publice va constitui un avantaj. Experiență relevantă de lucru în domeniul administrării 

platformelor de instruire la distanță (eLearning) este obligatorie. 

 

Ofertantul trebuie să aibă nu mai puțin de trei  proiecte de dezvoltare și implementare a sistemelor 

informaționale destinate sectorului public și privat finisate în ultimii doi ani.  

 

Persoanele juridice interesate trebuie să expedieze oferta tehnică și financiară care să conțină: 

 

a) Descrierea detaliată a întreprinderii (experiență, resurse umane, capacități manageriale și tehnice în 

domeniu etc.; 

b) Copiile actelor de înregistrare (copie certificat de înregistrare, copie certificat de plătitor TVA); 

c) Certificat confirmator de lipsă a datoriilor față de Buget; 

d) Portofoliul companiei cu indicarea proiectelor din domeniu TIC destinate sectorului public și privat 

(minim 2 proiecte de profil de complexitate similară); 

e) Două referințe din partea beneficiarilor companiei pentru ultimii 5 ani; 

f) CV-urile personalului cheie implicat în proiect; 

g) Descrierea succintă a soluțiilor informatice propuse; 

h) Oferta tehnică detaliată propusă, inclusiv restricțiile hardware de funcționare, estimarea activităților 

și durata lor. 

i) Perioada de garanție și de asistență tehnică; 

j) Oferta financiară detaliată. 

 

Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română. 

 

Drept modele de platforme eLearning  care corespund cu așteptările pentru platforma Platforma CCI 

RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) sunt următoarele:  

 

1. Academia camerei de Comerț Internaționale https://icc.academy/  

2. Khan Academy: https://www.khanacademy.org/   

3. Platforma academy a Ashoka Romania https://www.changemaking.net/main/  

4. Startarium https://www.startarium.ro/edu 
5. https://lernplattform.wifi.at/start 
 

 

10. CERINȚE FAȚĂ DE CALIFICAREA PERSONALULUI OFERTANTULUI 

 

Ofertantul va prezenta în oferta tehnică date sumare privind personalul implicat în proiect și calificarea 

acestuia. Este binevenită implicarea de personal calificat cu experiență în dezvoltarea și implementarea 

sistemelor informaționale pentru autoritățile publice din Republica Moldova. În mod explicit se vor 

prezenta date cheie ale persoanelor angajate în următoarele funcții: 

https://icc.academy/
https://www.khanacademy.org/
https://www.changemaking.net/main/
https://www.startarium.ro/edu
https://lernplattform.wifi.at/start


Termeni de Referință pentru elaborarea și implementarea Platformei eLearning – academy.chamber.md 

 

12 

a) Manager de proiect; 

b) Șef echipă programare; 

c) Programator; 

d) Analist de sistem; 

e) Inginer asigurare calitate (specialist în testare); 

f) Formatorul cursurilor de instruire. 

 

Pentru aceste posturi vor fi prezentate CV-urile persoanelor antrenate în format Europass (sau după un 

alt model similar), având în vedere ca experiența membrilor echipei să includă: 

 

1) Cerințele minime înaintate Managerului de Proiect 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minim 5 ani în gestiunea proiectelor informatice; 

c) Experiență specifică de Manager de proiecte în domeniul TIC demonstrată prin implementarea unor 

proiecte similare în care să desfășoare activități de analiză tehnică, formalizarea cerințelor, proiectarea 

și dezvoltarea soluțiilor software; 

d) Cunoașterea mijloacelor moderne de gestiune a proiectelor; 

e) Certificările recunoscute deținute în domeniul gestiunii proiectelor vor constitui un avantaj; 

f) Posedarea limbii române. 

 

2) Cerințele minime înaintate Șefului echipei programare 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minim 5 ani în dezvoltarea sistemelor informaționale; 

c) Experiență specifică de gestionare a echipei în proiecte TIC demonstrată prin activarea într-un post 

similar în dezvoltarea soluțiilor informatice similare sau în managementul cazurilor; 

d) Cunoașterea metodologiilor moderne de proiectare și dezvoltare a soluțiilor informatice; 

e) Experiență în utilizarea bazelor de date și a limbajului SQL; 

f) Cunoașterea suficientă a metodologiei de dezvoltare a sistemelor informaționale destinate sectorului 

public sau privat al RM; 

g) Certificările recunoscute deținute în domeniul tehnologiilor propuse în oferta tehnică vor constitui 

un avantaj. 

 

3) Cerințele minime înaintate Programatorului 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minim 3 ani în dezvoltarea sistemelor informaționale; 

c) Cunoașterea avansată a tehnologiilor informatice moderne, a standardelor de securitate a informației 

și a metodologiilor; 

d) Experiență în utilizarea bazelor de date și a limbajului SQL; 

e) Certificările recunoscute deținute în domeniul tehnologiilor propuse în oferta tehnică vor constitui 

un avantaj. 

 

4) Cerințele minime înaintate Analistului de Sistem 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minim de 3 ani în analiza și dezvoltarea sistemelor informaționale; 

c) Experiență specifică de Analist de Sistem în proiecte TIC demonstrată prin activarea într-un post 

similar în dezvoltarea soluțiilor informatice similare sau în managementul cazurilor; 

d) Cunoașterea metodologiilor moderne de proiectare și dezvoltare a soluțiilor informatice; 
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e) Cunoașterea suficientă a metodologiei de dezvoltare a sistemelor informaționale destinate sectorului 

public sau privat al RM; 

f) Posedarea limbii române. 

 

5) Cerințele minime înaintate Inginerului asigurare calitate (specialist în testare) 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minim de 3 ani în poziția de inginer asigurare calitate; 

c) Experiență specifică în procesele de testare a calității sistemelor informaționale, inclusiv mijloace 

de testare automatizată; 

d) Certificările recunoscute deținute în domeniul asigurării calității vor constitui un avantaj; 

e) Posedarea limbii române. 

 

6) Cerințele minime înaintate Formatorului cursurilor de instruire 

a) Licențiat în domeniul TIC; 

b) Experiență de minimă de 2 ani într-o poziție similară; 

c) Experiență specifică în domeniul pregătirii materialelor educaționale sub diferite formate; 

d) Certificările recunoscute deținute în domeniul dat vor constitui un avantaj; 

e) Posedarea limbii române și ruse. 

 

 

11. ANEXE 

 

ANEXĂ– CERINȚE BUSINESS ȘI TEHNICE 

 

1. ARHITECTURA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

 
Produsul va fi implementat ca parte componentă a resurselor informaționale ale CCI RM cu acces prin 

intermediul conexiunii securizate numai pentru utilizatorii înregistrați.  

Website-ul academy.chamber.md va fi principala interfață de utilizator pentru participanții la cursurile de 

instruire oferite de către CCI RM și CFA.  

 

Utilizatorii Platformei CCI RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md)  pot fi clasificați după 

următoarele roluri principale: 

 

http://www.client.chamber.md/
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a) Solicitantul cursului de instruire ; 

b) Managerul cursului; 

c) Formator. 

 

1.1.Principalele obiecte informaționale ale Platformei sunt: 

 

1. Utilizator – obiect informațional care reprezintă un utilizator al platformei. Este un reprezentant 

al obiectului utilizator. 

Caracteristici: 

a) nume prenume 

b) adresa de poștă electronică (e-mail) 

c) lista cursuri înscrise 

2. Registrator – obiect informațional care reprezintă un furnizor de resurse de instruire. Este un 

reprezentant al obiectului utilizator. 

Caracteristici: 

a) nume prenume 

b) adresa de poștă electronică (e-mail) 

c) listă cursuri gestionate 

d) listă utilizatori gestionați 

3. Formator/ autor de curs – obiect informațional care reprezintă un autor de resurse de instruire. 

Este un reprezentant al obiectului utilizator. 

Caracteristici: 

a) nume prenume 

b) adresa de poștă electronică (e-mail) 

c) listă cursuri elaborate 

4. Resursa de instruire – obiect informațional care reprezintă cursuri de instruire, resurse text, grafice, 

video și audio, sarcini (lucrări individuale), teste de verificare a cunoștințelor, transmisiuni video în timp 

real, alte tipuri de resurse de instruire. 

Caracteristici: 

a) denumire 

b) categorie 

c) descriere 

d) perioada de desfășurare (opțional) 

e) dependențe de alte resurse de instruire (opțional) 

 

Pentru fiecare obiect informațional platforma generează un identificator unic de ordonare. 

 

Lista utilizatorilor și rolurile acestora urmează a fi stabilite definitiv în procesul de dezvoltare a modulelor 

respective și descrise în Sarcina tehnică. Toți utilizatorii trebuie preventiv să fie înregistrați în sistem. 

Colaboratorii CCI RM și CFA sunt înregistrați în sistem conform dispozițiilor interne.  

Participant la  cursul de instruire  

Participantul la cursul de instruire poate fi persoană juridică (agent economic)/persoană fizică, care 

preventiv a fost înregistrat pe platforma academy.chamber.md. 
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Managerul cursului 

Managerul cursului va avea următoarele responsabilități principale: 

a) Examinează lista cererilor parvenite pentru înscrierea la cursul de instruire; 

b) Pentru fiecare cerere primită managerul inițiază procesul de înscriere la cursul de instruire 

c) Organizează/gestionează procesul de instruire în formatul solicitat de către utilizatori, asigurând 

legătura dintre formator și persoanele instruite.. 

Formator/ Autor de curs  

Formatorul/ Autorul de curs elaborează, încarcă lista de cursuri pe platforma academy.chamber.md și 

asigură livrarea propriu-zisă a cursului..  

 

1.2.Scenariile de bază aferente obiectelor informaționale 

 
Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor informaționale gestionate de 

platformă: 

 

1) scenarii referitoare la obiectul informațional „Utilizator”: 

a) înregistrarea primară – în momentul necesității trecerii unui curs online de utilizator; 

b) actualizarea datelor – la necesitatea modificării sau completării informațiilor personale ale 

utilizatorului; 

c) scoaterea din evidență – în momentul în care utilizatorul nu mai este necesar; 

2) scenarii referitoare la obiectul informațional „Curs”: 

a) înregistrarea primară – de către manager, în momentul necesității elaborării unui curs online; 

b) actualizarea datelor – de către manager la necesitatea modificării sau completării cursului; 

c) scoaterea din evidență – de către manager, în momentul în care Cursul nu mai este necesar, este 

învechit sau necesită a fi înlocuit; 

3) scenarii referitoare la obiectul informațional „resursa de instruire”: 

a) înregistrarea primară – de către autorul de curs/formator, în momentul creării și actualizării unui 

curs; 

b) actualizarea datelor – de către autorul de curs/ formator, în momentul actualizării unui curs; 

c) scoaterea din evidență – de către autorul de curs/formator, după necesitate. 

 

 

2. CERINȚE FUNCȚIONALE DE BAZĂ 

 
Sistemul trebuie să poată fi dimensionat și să ofere posibilitatea creșterii atât a volumului de date, 

cât și a numărului de utilizatori simultani. 

 

2.1. Platforma CCI RM  de instruire la distanță (academy.chamber.md) va avea și alte 

funcționalități integrate, cum ar fi: 

 
• Permite crearea și încărcarea nelimitată a cursurilor, astfel se va forma biblioteca digitală de 

resurse educaționale conform formatelor permise; 

• Permite adăugarea unui număr nelimitat de utilizatori  
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• Instruirea participanților asupra modului de utilizare a platformei prin cursuri video în limba 

română, rusă, enleză; 

• Prezentare video introductivă a cursului; 

• Posibilitatea structurării cursurilor pe module, capitole și lecții; 

• Inserarea resurselor de tip text, poze, video, audio, animații, jocuri, clipuri audio/ video sau 

prezentări; 

• Testarea cunoștințelor pe măsura parcurgerii cursului și/sau la final; 

• Posibilitatea de inserare a insignelor sau a certificatelor/ diplomelor personalizate de absolvire a 

cursului; 

• Posibilitatea încărcării în sistem a temelor participanților(poză, word, excel, PDF); 

• Panou de control al activităților lector/participant; 

• Recenzii și evaluări ale cursului de către participanți; 

• Posibilitatea creării de grupuri (clase); 

• Posibilitatea creării de cursuri private – pot fi parcurse doar de persoanele invitate cu adresa de 

email; 

• Întrebări frecvente; 

• Mesaje private către formator, integrare chat online între formator / autor de curs și participant; 

• Integrare calendar evenimente- in cazul webinarelor; 

• Integrare webinarii-ZOOM; 

• Integrare cu SCORM, Articulate Storyline, Adobe Captivate, H5P, Vimeo, HTML5; 

• Puncte (Recompense) oferite participanților pentru activități; 

• Posibilitatea parcurgerii cursului de pe orice tip de dispozitiv, indiferent de sistemul de operare  

Design responsive - (laptop, tabletă sau smartphone); 

• Access securizat la suportul de curs în baza unei invitații sau a achiziției cursului prin serviciul 

MPay; 

• Integrare procesator de plăți online cu serviciul MPay. 

 
2.2. Testarea participanților: 

 

Posibilitatea configurării platformei  

• Numărului de întrebări care ar trebui să fie selectate (la întâmplare) dintr-un catalog de întrebări 

respectiv 

• Numărului de încercări a testului per participant 

 

Testarea se poate face contra cronometru și poate conține următoarele elemente: 

• Autoevaluare 

• Chestionare 

• Teste de personalitate 

• Adevărat/fals, 

• Întrebare cu un singur răspuns 

• Întrebare cu răspunsuri multiple 

• Completarea spațiilor goale. 
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2.3. Panou de control cu funcții avansate pentru formator/autor de curs: 

 

• Evaluarea modulului în care participanții parcurg cursul 

• Statistici: per curs, per participanți, per teste 

• Grad de parcurgere curs 

• Posibilitate de acordare, verificare si notare a participanților 

• Creare și administrare catalog  

• administrarea grupurile de discuții 

• afișare cronologica a cursurilor 

 

2.4. Panou de control cu funcții pentru participanți: 

 

• evaluarea modului în care este parcurs cursul, 

• posibilitate de contactare a formatorului prin chat/ expediere email/skype; 

• discuții în grupuri sau pe forum. 

 

Lista obiectelor informaționale de evidență urmează a fi stabilită definitiv în procesul de dezvoltare a 

modulelor respective și descrisă în Sarcina tehnică . 

 

2.5. Cerințe principale privind rapoartele statistice 

Cerințe generale privind rapoartele statistice:  

a) Trebuie să existe posibilitatea exportării datelor din raportul afișat în formatele externe:  

PDF, XLSX;  

b) Trebuie să existe posibilitatea sortării datelor în raportul afișat după orice coloană;  

c) Trebuie să fie evidențiați parametrii de intrare care trebuie să fie completați în mod  

obligatoriu; 

d) Vizualizarea datelor statistice în format grafic; 

 

 

În tabelul de mai jos se prezintă lista principalelor rapoarte statistice necesare 

 

Identificatorul 

raportului 

Denumirea raportului 

RP-01 Lista tuturor resurselor educaționale stocate în sistem pe filiale/sudiviziuni CCI RM 

RP-02 Lista certificatelor/diplomelor  eliberate  

RP-03 Lista totală a certificatelor/diplomelor eliberate de către filială/subdiviziune CCI 

RM 

RP-04 Lista formatorilor/autorilor de curs cu datele de contact  

RP-05 Informație despre cursul de instruire selectat  

RP-06 Lista participanților pe fiecare curs cu specificarea care este membru al CCI RM și 

care nu  

RP-07 Lista absolvenților la un anumit curs 
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Lista rapoartelor statistice urmează a fi stabilită definitiv în procesul de dezvoltare a modulelor respective 

și descrisă în Sarcina tehnică. 

 

3. CERINȚE NON-FUNCȚIONALE DE BAZĂ 

3.1.  Cerințe generale 

a) creșterea performanțelor sistemului informatic (percepute la nivelul utilizatorilor finali); 

b) minimizarea costurilor de investiție și de operare ulterioară; 

c) asigurarea capacităților de scalabilitate ulterioară;  

d) asigurarea unui nivel de securitate adecvat tipului de informații gestionate în cadrul sistemului. 

3.2. Cerințe privind interfața externă 

a) Interfața platformei academy.chamber.md trebuie să fie în două limbi, cu posibilitatea selectării: 

Româna și  Rusă; 

b) Design-ul website-ului trebuie să se adapteze la diferite rezoluții și dispozitive fără a suferi probleme 

majore (un design receptiv); 

3.3. Cerințe de interacționarea cu alte sisteme informaționale 

Ambele module vor interacționa cu un șir de sisteme informaționale, cum ar fi: 

a) MConnect – soluția tehnologică dezvoltată pentru a asigura interoperabilitatea și schimbul de date 

între sisteme informaționale. 

b) RSP – Registrul de Stat al Populației. Sistem informațional ce va fi utilizat pentru verificarea datelor 

personale ale persoanelor fizice prin intermediul MConnect; 

c) RSUD – Registrul de Stat al Unităților de Drept. Sistem informațional ce va fi utilizat pentru 

verificarea datelor persoanelor juridice prin intermediul MConnect; 

d) MSign – Serviciul guvernamental de semnare electronică, care oferă posibilitatea utilizării tuturor 

tipurilor de semnătură electronică, pentru semnarea documentelor electronice, utilizată preponderent 

în procesul de plasare a resurselor de instruire și certificare a absolvirii cursurilor; 

e) MPay – Serviciul guvernamental de plăți electronice, pentru achitarea participării la cursurile de 

instruire; 

f) membrii.chamber.md – sistemul intern al CCI RM pentru completarea datelor de participare la 

cursurile de instruire și verificarea datelor despre membrii CCI RM. 

 

Specificațiile tehnice pentru interfețele publicate și consumate trebuie să fie specificate la etapa de 

proiectare tehnică a soluției informatice în Proiectul tehnic. 

 

3.4. Cerințe de performanță 

a) Timpul mediu de răspuns al serverului nu va depăși 5 secunde la încărcătura nominală a sistemului; 

b) Anterior livrării produsului de program va fi efectuată totalitatea testelor de performanță.  

c) Testarea performanței va include minim două componente: testarea încărcăturii produsului de program 

(load testing) și testarea comportamentului produsului de program la solicitări mari (stress testing). 

3.5. Cerințe de protecție și securitate 
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a) Platforma academy.training.md va fi dezvoltată urmărind o arhitectură în multi-nivel (având cel puțin 

următoarele nivele - baza de date, logica de aplicație și interfața cu utilizatorul). Utilizarea unei 

arhitecturi modulare permite o cuplare redusă între componente, în care responsabilitățile fiecărei 

componente sunt specializate, permite adăugarea de noi module fără modificări în modulele software 

finalizate. 

b) Platforma tehnică va utiliza standarde deschise și va fi compatibilă cu sisteme care, la fel, utilizează 

standarde non-proprietare, cât și cu standardele deja existente.  

c) Platforma va fi găzduită pe serverul CCI RM. 

d) Având în vedere importanța Platformei de instruire la distanță (academy.chamber.md) este necesară o 

disponibilitate înaltă și accesul neîntrerupt la sistem. Din acest motiv, întreaga soluție va fi construită 

în regim de înaltă disponibilitate (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). 

e) Produsul de program va asigura securitatea tuturor interfețelor de conectare, prevenind accesul 

utilizatorilor neautorizați la sistem; 

f) Produsul de program trebuie să permită utilizatorului înregistrat să efectueze doar activitățile autorizate 

(separarea și protejarea informației în funcție de rolul utilizatorului care o accesează); 

g) Produsul de program trebuie să permită gruparea utilizatorilor pe baza rolurilor și restricționarea 

accesului pe baza acestor roluri; 

h) Produsul de program va asigura confidențialitatea datelor transmise-recepționate pe canalele de 

comunicație; 

i) Produsul de program va permite crearea de noi utilizatori, suspendarea accesului, repunerea accesului; 

j) Autentificarea sesiunii va expira în cazul în care utilizatorul sistemului rămâne inactiv pentru o lungă 

perioadă de timp (away from keyboard);  

k) Produsul de program trebuie să fie bine protejat contra atacurilor frauduloase care au drept scop 

scoaterea din funcțiune a sistemului sau accesul neautorizat la informațiile confidențiale; 

l) Baza de date poate cădea în anumite momente problematice din cauza virușilor sau a unor defecțiuni 

ale sistemului de operare. Prin urmare, este necesar să fie proiectat mecanismul de creare a copiei de 

rezervă a bazei de date. 

 

3.6. Proiectarea și implementarea constrângerilor 

La finalizarea procesului de analiză preventivă a cerințelor au fost identificate următoarele constrângeri:  

a) Deoarece sistemul preia datele din baza de date din Internet, este crucială existența unei conexiuni la 

Internet pentru ca sistemul să funcționeze corect;  

b) Toate licențele necesare pentru software ar trebui să fie achiziționate înainte de faza de implementare; 

c) Pentru imprimarea rapoartelor, utilizatorul trebuie să aibă acces la un dispozitiv de imprimare conectat 

la rețea și la energia electrică.  

 

De asemenea, sistemul necesită integrarea diferitor tehnologii și aplicarea autorizației specifice. Mai 

jos se prezintă o listă de factori ce se presupune că ar putea afecta în mod semnificativ cerințele prevăzute 

în acest document:  

a) Se presupune că sistemul de operare și hardware-ul minim trebuie să fie instalate;  

b) Se presupune că setările de timp și a calendarului din sistem sunt corecte și actualizate;  

c) Se presupune că utilizatorul are cunoștințe minime despre sistemul elaborat. 
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4. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI PROTECȚIA  

DOCUMENTELOR ELIBERATE 

4.1. Lista documentelor eliberate 

Documentele eliberate în cadrul Platformei academy.chamber.md sunt indicate în următorul tabel: 

 

Denumirea documentului Comentarii 

Certificatul / Diploma - se eliberează în cadrul platformei; 

- se eliberează în variantă electronică sau pe suport de hârtie; 

 - formatul certificatului se va genera automat din sistem 

(încărcarea în sistem de către managerul cursului a imaginii 

certificatului-tip.  

Se va elabora mecanismul prin care Certificatul se va completa 

automat cu Datele despre participanți care au finalizat cursul cu 

succes conform rezultatelor testării). 

4.2. Cerințe speciale privind securitatea și protecția 

certificatelor/diplomelor eliberate  

Documentele eliberate trebuie să conțină diferite elementele de securitate, utilizarea cărora are ca scop 

următoarele obiective: 

a) Asigurarea unicității și a originalității documentelor (să fie prevăzut un algoritm de generare 

automată a identificatorului unic intern.); 

b) Îngreunarea posibilităților de contrafacere a documentelor. 

 

 

Lista completă a elementelor de securitate și protecție a documentelor eliberate urmează a fi stabilită în 

procesul de dezvoltare a modulelor. 
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